Nummer 08
06 november 2017
Agenda

19 februari 2016
groep
activiteit
2015
1 en 2
Projectkist het Nieuwe Oude Huis (info volgt)
720142014november
en 8
Upcycling
alle groepen
10 minuten gesprekken
5 tot en met 8
Atelier ronde 1
2014
1 en 2
Experimenteren met kleuren
Klankbordcommissie
19:30-21:30 uur
september
2014

datum
Di 10 okt-di 14 nov
Woe 8 nov
Ma 13 nov – vr 17 nov
Vr 17 nov
Di 21 en woe 22 nov
Di 21 nov
Do 23 nov
8
Kamp Westerbork
Onze agenda staat ook op de website www.spectrumpeize.nl

Mededelingen
Vervangingen
groep
datum
8
Do 9 nov

vervanger
Moniek Verweij

Mededelingen
Schoolfruit- en groenteprogramma
Vanaf volgende week woensdag 8 november ontvangt onze school weer groente en
of fruit. Onze leerlingen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag gedurende
eenentwintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de pauze om
gezamenlijk in de klas op te eten. U hoeft alleen voor drinken te zorgen.
We weten nog niet wat voor fruit of groente er komende week geleverd wordt.
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Kinderboekenweek.
Nog even een nabrander van de Kinderboekenweek.
Het thema was: “gruwelijk eng”. In de hal stond een tafel met boeken over dit thema. De school
was omgetoverd tot een spookkasteel met pompoenen, heksen en nog veel meer.
De opening werd gedaan door “echte heksen”, die kwamen voorlezen in de groepen. De
onderbouw ging daarna een tekening maken over het voorgelezen verhaal. De andere groepen
mochten zelf een einde bedenken aan het voorgelezen verhaal. Aan beide opdrachten was een
wedstrijd met prijsje verbonden. De kinderen deden erg hun best om er iets moois van te maken.
In de loop van de ochtend werden er “griezel vingers” uitgedeeld. Een lekker broodje met
knakworst, met rode ketchup……een bloederige boel. Dit was verzorgd door de kookcommissie.
In een lokaal beneden was een echt spookhuis ingericht met enge geluiden, spannende verlichting,
griezel poppen en kleding, potjes met daarin afgehakte vingers, een grote kookpot voor …, een
gedekte tafel met spinnenwebben. Te veel om op te noemen. Gruwelijk eng.
Op vrijdag was de jaarlijkse voorleeswedstrijd.
De voorleeswedstrijd is gewonnen door Lucca Liu, groep 8

Nieuws uit de groepen
10- Minutengesprekken
Volgende week vinden de oudergesprekken weer plaats. Een moment om samen met de leerkracht
bij te praten over hoe het gaat op school met uw kind. Daarnaast is er natuurlijk altijd ruimte om
zelf ook zaken in te brengen die u graag besproken wilt hebben. U heeft inmiddels een uitnodiging
van de leerkracht van uw kind(eren) ontvangen.

Hereweg 1d • 9321 CL Peize (Dr)
Tel. (050) 5033612
Mail: info@spectrumpeize.nl
Website: www.spectrumpeize.nl

Groepen 1 – 2 blauw
Het herfstthema hebben we afgesloten en deze week gaan we verder met
Sintmaarten. Alle kleuters hebben met hulp van ouders (waarvoor
hartelijk dank!) met de papier-maché techniek de basis voor de lampion
gemaakt.
Alle ouders van de kinderen uit de kleutergroepen zijn uitgenodigd voor een 10 minutengesprek.
Ter voorbereiding hebben we met de kleuters een “welkomstgesprek” gevoerd. De kinderen
konden tijdens het gesprek o.a. aangeven hoe ze school ervaren en wat ze willen leren. Tijdens het
oudergesprek wordt dit besproken, maar natuurlijk ook de ontwikkeling van uw kind.

Groep 4
Taakspel
Groep 4 is inmiddels begonnen met taakspel te spelen in de klas.
De kinderen spelen elke week drie keer een 'spel' voor een zelfgekozen beloning. Dit kan
bijvoorbeeld een keertje extra buitenspelen zijn, een gouden krul, een sticker, een optreden doen
voor de klas en nog veel meer.
Je hebt dagbeloningen, weekbeloningen en maandbeloningen.
Het Taakspel is een aanpak voor een groep als geheel om de leerlingen te leren zich beter aan de
klassenregels te houden. Doordat klassenregels beter worden nageleefd, vermindert onrustig en
storend gedrag. De klas kan hierdoor beter werken. Er zijn minder ordeverstoringen en de
leerlingen krijgen meer complimenten.
Tijdens Taakspel moeten de kinderen er samen met hun team voor zorgen dat zij de dagbeloning
halen. Dit kunnen ze halen door zich aan de twee of drie regels te houden. Deze regels (en
pictogrammen) hangen op het bord. Elk team krijgt een stapeltje met kaarten. Als zij zich aan de
regels houden krijgen ze complimenten. Als er een regel overtreden wordt, neemt de juf een kaart
weg van het team. Het team wint als er bij afloop nog kaarten over zijn. De teamleiders houden
het aantal overwinningen bij op de teamposters. Als ze in een week alle dagbeloningen hebben
gehaald krijgen ze ook hun weekbeloning.
Per week spelen we drie keer Taakspel. Er wordt steeds met plezier uitgekeken naar het werken
met Taakspel. De kinderen zijn zeer gedreven om de beloningen te halen.
Taal.
Volgende week beginnen we met een nieuw thema voor taal.
Het thema is klein.
In dit thema leren de kinderen nieuwe woorden rond het thema klein. Ze oefenen met
verkleinwoorden, leren woorden voor jonge dieren en ontdekken woorden die gradaties van klein
naar groot aangeven. Ze leren ook hoe ze een klein dier of ding kunnen beschrijven. In de spreeken luisterlessen vertellen ze elkaar raadsels over kleine dieren en geven ze hun mening over de
vraag of klein altijd klein is. Ze maken beschrijvingen in tekst en beeld van kleine dieren en dingen
en verwerken die in het eindproduct “het grote boek van de kleine dingen”. Ieder kind presenteert
zijn eigen bladzijde in de vorm van een raadsel.
We gaan ook een kijkdoos maken. Hiervoor zijn we schoenendozen nodig!
Spelling.
Met spelling beginnen we met blok 3.
In dit blok worden de volgende spellingonderdelen/categorieën aangeboden:
Eeeu, Ieuw woord. Regel: Eeuw- ieuw-woord. Ik denk aan u
 Langermaakwoord. Regel: Langermaakwoord. Ik hoor een /t/ aan het eind, dus langer
maken. Ik hoor of ik een d of t moet schrijven
 Voorvoegsel. Regel: Ik hoor de /u/, maar ik schrijf de e.
In blok 3 wordt de voorbereiding op het klankgroepenwoord voortgezet:
Stap1: verdelen in klankgroepen
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Stap 2: bepalen van de laatste klank
Stap 3: bepalen van de groep
Stap 4 bepalen wat je moet doen
B.v. Slapen; slaa-pen. De klankgroep is slaa. De laatste klank is aa. Dat is een lange klank. En dan
neem ik een stukje van de aa weg. We schrijven: slapen
In blok 3 wordt voor het eerst grammatica aangeboden.
Samenstelling: de samenstelling is een woord dat uit twee of meer woorden bestaat. De woorden
betekenen los van elkaar ook iets.
Rekenen
Inmiddels hebben we de tafel van 2 en de tafel van 10 geleerd.
We zijn begonnen met de digitale tijd.
(Tip voor de Sint: een wekkerradio, of om de analoge tijd te oefenen, een horloge).

Nieuws van de commissies
Verkeerscommissie
Oproep:
Naar aanleiding van een “bijna ongeluk” met fietser en auto het volgende verzoek: Wilt u niet met
de auto parkeren aan de kant van de voetbalkantine? Deze inrit is verboden voor het halen en
brengen van de kinderen met de auto. Deze route is bedoeld als veilig fiets- en wandelgebied.
Zo hebben we samen met de Eskampen meer afspraken zodat de bijna 500 kinderen ’s morgens
en ’s middags veilig van en naar school kunnen komen.
Fietsers:
Fietsers kunnen op drie manieren bij de school komen: Via de inrit naar het voetbalveld langs de
voetbalkantine. Let op: lopen vanaf het plein.
Via het fiets/voetpad vanaf de Esweg (oprit naast de tennisbanen).
Via de ingang aan de Boerakkerweg.
Niet fietsen:
1Over het parkeerterrein van ’t Spectrum / de sporthal. Dit is een autogebied! (Er deden zich al
enkele keren bijna-ongelukken voor.)
2 Over de pleinen.
3 Het pad langs de beide scholen/tennisbanen is een fietspad.
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Hoofdluiscommissie

We zijn luisvrij!!
Tips om het haar van uw kind schoon maar toch
doorkambaar te maken en houden:
 Mocht uw kind crèmespoeling gebruiken,
gebruik deze alleen in de punten van het haar.
 Een drupje tea tree oil door de shampoo
maakt het haar zacht en krijgt een filmlaagje
om het haar heen waar luizen geen grip op
kunnen krijgen.
 Kinderen willen graag zelf hun haren wassen,
maar controleer zo nu en dan of ze het goed uitspoelen, dit voorkomt vettig haar en/of schilfers.
De luizencommissie.

Volgende ouderinfo verschijnt op,
maandag 13 november 2017
Inleveren kopij (bij voorkeur digitaal) uiterlijk donderdag 09 november 2017
Kopij kan gestuurd worden naar
administratie@spectrumpeize.nl
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Nieuws van buiten
Beweegactiviteiten woensdagmiddag
Beste ouders/verzorgers,
De stichting Peize in Beweging vindt het zonde dat er tussen
14:00 uur en 17:00 uur niet zo veel gedaan wordt met de vele
sportfaciliteiten die het dorp te bieden hebben. Daarom
organiseert Peize in Beweging de komende weken vanaf
woensdag 15 november tot de kerstvakantie op woensdagmiddag
van 14:00 uur tot 16:30 uur beweegactiviteiten in de sporthal
naast de school. Wij nodigen iedereen uit die in groep 5, 6, 7 of 8
zit om na school lekker te bewegen onder leiding van
enthousiaste studenten sport en bewegen. Er zullen op deze
middagen 6 verschillende beweegactiviteiten gedaan worden, van
basketbal tot dansen, met een pauze tussendoor. We zullen deze
week de klassen bij langs gaan om de kinderen uit te nodigen en
ze een briefje mee te geven met de nodige informatie. Wij hopen
natuurlijk dat we iedereen uit deze groepen op woensdag middag
zien. Neem je sportspullen mee en wat te eten en drinken.
In het kort
Wie?
Kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8.
Wat?
Bewegen onder leiding van enthousiaste studenten sport en bewegen.
Wanneer?
Iedere woensdag van 14:00 uur tot 16:30 uur, vanaf woensdag 15 november tot de kerstvakantie.
Waar?
Sporthal Peize naast school
Kosten?
Gratis!
Extra info: Wij houden toezicht en zorgen voor een veilige omgeving maar meedoen is op eigen
risico. Neem je sportspullen en wat extra eten en drinken mee!
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Ouderavond over het thema:
'de bovenkamer van de puber: werk in uitvoering!'
Het afgelopen schooljaar hebben leerkrachten een studiemiddag gevolgd over het Puberbrein.
OPO Noordenveld wil een dergelijke bijeenkomst speciaal voor ouders organiseren op 21 februari
2018.
Graag willen we van tevoren weten of er voldoende belangstelling is voor deze avond.
Heeft u belangstelling dan kunt u zich via de mail opgeven bij onze administratie, Alette Antoons,
administratie@spectrumpeize.nl Wilt u in de mail aangeven met hoeveel personen u naar deze
bijeenkomst wilt. Aanmelden kan tot dinsdag 28 november.
In december volgt dan meer informatie.

Van pubers is inmiddels welbekend dat zij een groeispurt doormaken, zowel lichamelijk als
geestelijk. Het puberbrein is volop in ontwikkeling: werk in uitvoering in de bovenkamer! Gevolg:
pubers zijn onvolgroeid, wisselvallig, energiek, nieuwsgierig, stoer en kinderlijk.
Pubers krijgen een eigen mening en een eigen wil, ze bewegen zich gaandeweg steeds meer buiten
het gezichtsveld van volwassenen. Pubers willen hun eigen gang gaan en daarbij zetten ze zich af
van 'het nest'.
Pubers kunnen erg wisselvallig zijn, onredelijk ook. Ze hebben last van stemmingswisselingen,
hormonen spelen op, de hersenen ondergaan een grootschalige verbouwing. Het ooit zo leuke,
meegaande, vrolijke kind dat zich naast je op de bank nestelt, verandert in een afstandelijke,
ruziezoekende, slungelige schim, die je vooral aantreft op zijn kamer, digitaal in contact met de
buitenwereld.
De puber verandert -tijdelijk- van enthousiast, leergierig kind in een dwarse, verongelijkte tiener.
Als je als ouder het besef hebt dat de pubertijd een voorbijgaande periode is en dat de pubertijd
veroorzaakt wordt door veranderingen in het puberlijf (vooral het puberbrein), dan valt het gedrag
van een puber beter te doorgronden. Als je een puber beter snapt, dan wordt het opvoeden wat
gemakkelijker, want opeens is het een stuk helderder wat een puber nodig heeft: steun, aandacht,
liefde en ruimte. Maar ook sturing, leiding, grenzen, duidelijkheid.
Er komen allerlei vragen en situaties op het pad van de ouders van pubers. Vragen waarop niet
altijd pasklare antwoorden te geven zijn.
 Uitgaan? Waarheen en met wie? En vooral: hoe laat weer thuis?
 Alcohol drinken? Vanaf welke leeftijd en hoeveel?
 Thuis je kamer opruimen en soortgelijke klusjes; wat mag te eisen van je puber?
 Vrienden, verkering, seks....ook zo'n hoofdpijndossier.
 Hoeveel zakgeld of kleedgeld is normaal?
 Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind huiswerk maakt, op tijd naar bed gaat, niet voortdurend
online is?
Hierover gaat het tijdens de ouderavond "de bovenkamer van de puber: werk in uitvoering!"
De ouderavond Puberbrein bevat een kennistoets, filmbeelden, opdrachten, voorbeelden, discussie
en vermaak.
René Koens
Timpaan Onderwijs
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